Fossilfria transporter i Gävleborg

Tisdagen den 15 maj 2018, kl 9.30-16.30
Folkets Hus och Park i Hofors
eller
Tisdagen den 22 maj 2018, kl 9.30-16.30
Kulturhuset Glada Hudik i Hudiksvall

Kostnadsfritt!
Politiker -tjänstemän
företag - organisationer – föreningar – akademin –
kommuner – myndigheter – allmänheten

Johanna Grant
Ordförande
Gröna Bilister

Peter Söderberg
Kommunikationsansvarig
Fossilfritt Sverige

Green Drive Region är ett treårigt projekt inom EU-programmet Interreg SverigeNorge, insatsområdet hållbara transporter. Projektet omfattar Akershus och
Hedmark i Norge samt Värmland, Dalarna och Gävleborg i Sverige. Det startade 1
juli 2015 och avslutas 30 juni 2018 och är en satsning över gränserna med syfte
att minska användningen av fossila bränslen i vägtrafiken.

Föredragshållare
Caroline Forsell
Huvudprojektledare i Green Drive Region.
Caroline kommer kortfattat att delge oss vad som har hänt i projektet
under de tre år som projektet pågått. Har vi uppnått målet om att 10%
av alla personbilar i projektområdet ska vara fossilfria till 2018? Hur har
projektet bidragit till det långsiktiga målet om en fossiloberoende
fordonsflotta – att transportsektorns utsläpp ska minska med 70% till
2030 jämfört med 2010?

Johanna Grant
Johanna är ordförande i Gröna Bilister. Har en internationell master i
miljövetenskap och har arbetat med klimat- och hållbarhetsfrågor i
transportbranschen. Är idag klimatstrateg på ZeroMission. Äger ingen bil
utan tar med barnen på cykeln och i kollektivtrafiken, där det inte går
använder hon en närliggande bilpool som dessutom är klimatkompenserad.

Peter Söderberg
Kommunikationsansvarig på regeringsinitiativet Fossilfritt
Sverige. Fossilfritt Sverige samlar aktörer från näringsliv, organisationer,
kommuner och regioner för att påskynda omställningen till ett samhälle
fritt från fossila bränslen. Initiativet är en länk mellan aktörerna och
politikerna och tar fram förslag för att röja undan hinder på vägen mot
fossilfrihet. Peter har en bakgrund som journalist och har jobbat som
producent och redaktör på bland annat Sveriges Radio och Sveriges
Television.

Jimmy Sjöblom
Jimmy har varit med på vår projektresa i Gävleborgs län
för att inspirera och motivera länets politiker och
tjänstemän till att ta steget mot att bli fossilfria kommuner.
Jimmy har också genom sin bakgrund inom det ”Naturliga Steget” även
gett oss mycket att tänka på om hur vi förvaltar våra Naturresurser.

Fredrik Swahn en inspirerande moderator och artist!
Vi är glada över att Fredrik även detta år blir vår moderator och
underhållare på ”Tillsammans för miljön”. Fredrik är en fantastisk
artist och entertainer som bjuder på sig själv i alla lägen, men han är
även en stor miljökämpe och förmodligen svanenmärkt.

Program
➢ 8.00-9.30
Registrering och musikcafé!

➢ 12.00-14.00 (forts)
Expo med speeddating forts!
Provkör fordon med alternativa drivmedel!

➢ 9.30-9.45

➢ 14.00-14.30
Mer makt åt kvinnor– för ett hållbart
transportsystem!

Inledning och välkommen!

Johanna Grant, Gröna Bilister
➢ 9.45-10.10
Green Drive Region
3 år har gått - nu avslutas projektet.
Vad har hänt? Vad händer nu?

➢ 14.30-15.00
Full fart mot ett fossilfritt Sverige!
Peter Söderberg, Fossilfritt Sverige

Caroline Forsell, huvudprojektledare
➢ 10.10-10.40
Morgonsoffa – Moderator diskuterar omkring
hållbara transporter med några av dagens talare.

➢ 15.00-15.20
Paus med fika och mingel

➢ 10.40-11.00
Paus med mingel!

➢ 15.20-16.00
Kan vi bli ett fossilfritt län?
Debatt/samtal mellan ”Samverkan Fossilfritt
Gävleborg” och Peter Söderberg Fossilfritt Sverige
och Johanna Grant, Gröna Bilister.

➢ 11.00-12.00
Jimmy Sjöblom träffar politiker och tjänstemän
från länet som nu tagit det naturliga steget mot
ett fossilfritt Gävleborg.

➢ 16.00-16.30
Resumé av dagen!
Avslutning – Fredrik ”bollar”
Med publiken!

Vad sker i kommunen?
Vilka gemensamma steg tar vi?
Hur når vi målet?
Vart är vi på väg?

➢ 12.00-14.00
Mingellunch samt Expo med speeddating!
Träffa lokala producenter av drivmedel, tillverkare
av laddstolpar, återförsäljare av miljöfordon samt
andra aktörer som verkar för fossilfria transporter i
länet! Provkör fordon!
Passa på att ta reda på allt som du vill veta!
-

Gästrikeåtervinnare/BORAB/SöderhamnNära
Biogas - Ekogas
HVO - ColabitOil
Elfordon - infrastruktur- Gävle kommun
Vätgas - Sandvik och Sandvikens kommun
Elvägen – Ernsts Express
Region Gävleborg – Roadmap Gävleborg
BiodrivMitt
Green Drive Region
Ratt-X – Högskolan i Gävle
Klimatklivet – Länsstyrelsen
Klimat- och Energirådgivare Gävleborg
Bilhandlare
Laddstolpar

Underhålning
av Fredrik Swahn!

Under 2018 tar arbetet med fossilfria transporter i Gävleborg
fart på allvar! Flera aktörer samverkar nu kring olika
arrangemang för att medborgare, företag och offentlig sektor
ska kunna bidra i omställningen utifrån sina förutsättningar och
behov.

Information
Hofors - Folkets Hus och Park
Skolgatan 21, Hofors
tel 0290-765050
www.folketshushofors.se
Tisdagen den 15 maj 2018
Registrering Kl 8-9.30
Konferensen Kl 9.30-16.30
Sista anmälningsdag 2 maj 2018!
OBS! Anmälan är bindande, om deltagaren ej anmält
förhinder två dagar innan konferensen debiteras 300 kr
exkl moms.
ANMÄL DIG HÄR TILL HOFORS!
eller

Hudiksvall - Kulturhuset Glada Hudik
Storgatan 37, Hudiksvall
tel 0650-38450
www.kulturhusetgladahudik.se
Tisdagen den 22 maj2018
Registrering Kl 8-9.30
Konferensen Kl 9.30-16.30
Sista anmälningsdag 8 maj 2018!
OBS! Anmälan är bindande, om deltagaren ej anmält
förhinder två dagar innan konferensen debiteras 300 kr
exkl moms.
ANMÄL DIG HÄR TILL HUDIKSVALL!

Konferensavgift
Ingen konferensavgift! OBS! Fika ingen kostnad! Lunch
kan köpas på plats! Deltagaren meddelar i samband med
anmälan, som är bindande, om lunch önskas.
Lunch: Mingelbuffé inkl kaffe 120kr. Lunchbiljetter säljes
vid registreringen.

Hitta din resa!
tänk på samåkning om du ej tar bussen eller tåget!
http://www.resrobot.se/
http://xtrafik.se/reseplaneraren

Kontakt
Arrangör: Projekt Green Drive Region
Kontaktpersoner: Ulla-Karin Enbom
ullakarin@kunab.se tel 070-6650955
eller Magnus Olander
magnus.olander@regiongavleborg.se
tel 073-0211094
http://www.greendriveregion.se/

